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 Om m jlighcterna f'or jordbrukskolonisation
 i 8fre Norrland.

 Af A. G. H6gbom.

 De sista arens stigande emigrantsiffror ha ater framkallat
 en liflig diskussion om utvandringens orsaker och om hvad soni
 b6r g6ras f6r att at Sverige bevara sat manga som m6Sjligt af de
 tusenden, som rikta sina blickar mot det f6rlofvade landet i Nya
 Varlden. Bland de uppslag och ideer, som i sddant syfte fram-
 kommit, h6r val egnahemsr6relsen till de mera beaktansvlirda.
 Tanken att bereda egna hem Ot var arbetarebefolkning, det m,
 nu vara tt stads- och industriarbetaren eller at jordbruksarbetaren,
 har naturligtvis starka sk~il nog fbr sig alldeles oberoende af
 huruvida emigrationen dir stor eller liten, men nekas kan ej, att
 de stora emigrationssiffrorna innebira en maning att ju f6rr dess
 hellre gia from sounds to things,>. Man far emellertid pia samma
 gtmng se till, att denna r6relse icke rtkar i misskredit dirigenom,
 att den riktas po s,dana omraden, ddir den icke har f6rutsdtt-

 ningarna fbr sig. Man har nu, liksom mangen gang f6rut, ut-
 pekat Norrland sdsom vatrt Amerika, ddir de armar och krafter,
 som genom emigrationen dragas bort fran vtart land, skulle finna
 anvandning. Utan tvifvel ar och har det varit sia i ganska stor
 utstrickning, soasom framgtr bland annat ddiraf, att, pi samma
 gang emigrationen fr,n de norrlandska linen i allmanhet ftSretett
 jimfdrelsevis Upga siffror, en h6gst betydande inflyttning dit agt
 rum, sa att folkstocken inom nagra f. 5.rtionden f6rdubblats,
 medan den varit stationar eller gott tillbaka inom flera andra

 Ekonomisk Tidskrift. 19o4. 9
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 lan. Det vidstrackta Norrland ar emellertid annu inom ofantliga
 omraden folkfattigt; for mangen hagrar det darf6r som ett fram-
 tidsmal, att de stora vidderna daruppe skola koloniseras med
 bland annat en jordbruksbefolkning, som i egna hem och i det
 gamla Sverige skall finna hvad soa manga f6rut efterstrafvat pa
 andra sidan Atlanten. Gent emot de blomstermalningar fran Ame-
 rika, som genom nitiska agenter finna vag anda till vart lands
 mest undangomda skrymslen, se vi ofta i vara tidningar och eljest
 Norrland framhallas sasom ett tacksamt falt f6r jordbrukskolo-
 nisation. Om det nu blott vore tidningarnas r6tmanadskorrespon-
 denter, som uttalade sig i stdan riktning under inflytelserna af
 de intryck en hogsommarfard i voara nordliga nejder g6r pa deras
 af en icke allt f6r djupgtaende kannedom om jordbrukets betin-
 gelser besvarade omd6me, sa skulle mThanda icke mycket afse-
 ende bora fastas vid anvisningarna pa Norrlands kolonisations-
 mojligheter. Men det finns en hel del personer, som maste till-
 erkannas erfarenhet och kunskaper bade om jordbruket i all-
 manhet och om Norrlands naturf6rhillanden, hvilka ocksoa hysa
 en optimistisk askadning om en sadan jordbrukskolonisation, t. o. m.
 en och annan, som satter in stora summor poa odlingsforetag langt
 uppe i ofre Norrlands obygder. Dartill komma andra Norrlands-
 entusiaster, f6r hvilka hvarje an sa forsiktigt uttaladt tvifvel om
 Norrlands utvecklingsmojligheter nastan betraktas sasom foster-
 landsforraderi. Verksamma, som dessa entusiaster naturligt nog
 aro f6r att gora propaganda for sina ideer, forma de opinioner
 om Norrland, som kanske till slut blifva maktigare an alla argu-
 ment, maktigare kanske an bade regering och riksdag. Hvart-
 han det kan leda, om den allmanna opinionen far utveckla sig
 fritt med negligerande af saklig utredning, darpa har nyligen Norge
 i den famosa hvalfredningsfragans behandling gifvit oss ett ekla-
 tant exempel, som ar ganska larorikt. Det synes fara vardt, att
 Norrland kan komma att erbjuda anologier med detta fall, om
 vissa intentioner betraffande de norrlandska ekonomiska och sociala

 fragorna fa obehindradt gora sig gallande. Ehuruval det pS
 grund af foregaende erfarenheter kan f6rutses, att hvarje yttrad
 betanklighet mot privilegieradt eller pa annat artificiellt satt under-
 stodt och uppmnuntradt jordbruk i bfre Norrland, frAn deras sida
 som ifra for sadant, skall stamplas sasom forestafvadt af miss-
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 tankta bevekelsegrunder, betecknas sisom ,vapendrageri it bolags-
 intressena, eller i basta fall sasom ,kammarteorierl eller ,veten-

 skap - det sista alltid med citationstecken och darmed i veder-
 borandes ogon tillrackligt affardadt - skall jag icke tveka att
 framlagga n,gra betraktelser om m6jligheterna for jordbrukskolo-
 nisation i Norrland och de allt f6r litet beaktade svarigheterna
 for en sadan. Frigan air onekligen sa foga utredd och af sadan
 betydelse, att dess skarskidande frin olika synpunkter bor anses
 onskvardt. Man torde ocksa finna, att de faktorer, som i det
 foljande framhillas, icke utan vidare kunna affardas s,som ova-
 sentliga. Kan det sakligt uppvisas, att trots dessa ogynnsamma
 faktorer mojligheterna f6r jordbruket stalla sig i en tillrackligt
 fordelaktig dager, sa skall jag vara med om att gladja mig dardt.
 Sa lange ej detta skett, synes det mig vara en plikt att tydligt
 och utan reservation uttala s,som min mening, att 6fre Norrland
 i vir tid i det hela icke erbjuder f6r jordbruket s,dana resurser,
 att det vore forsvarligt soika i nagon st6rre mittstock leda en
 kolonisation dit. Jag skall i det foljande begransa mig till iofre
 Norrland, detta dels darfor, att denna del af Norrland, som upptar
 nara nog halfva Sveriges areal, ar minst kand, dels ock darf6r,
 att det ar f6retradesvis dit de stora framtidsdr6mmama plaga gO.
 Hvad s6dra Norrland betraffar, lar nog litet hvar borja inse, att
 det Atminstone i vissa riktningar exploaterats si lIngt som natur-
 tillgingarna f6r narvarande till,ta, hvilket bland annat visar sig
 uti en flerestades markbar stagnation i folktillvaxten och produk-
 tionssiffrorna. Sasom ofre Norrland betecknar jag Norr- och
 Vasterbottens lan samt Jamtlands lan intill Storsjotrakten, hvar-
 jaimte den ofversta fliken af Vastemorrlands lan lampligen ocks/
 daruti inbegripes.

 * *

 Det torde numera vara uppenbart f6r de fiesta, som intres-
 sera sig for Norrland och dess utveckling, att, afven om vi
 begransa oss till blott 6fre Norrland, dar rida i olika trakter
 vidt skilda naturforhAllanden och att man icke vid en unders6k-
 ning sarskildt af dess kolonisationsmojligheter kan betrakta det
 sasom en likformig enhet, utan att man maste hilla i sar om-
 rAden, som pA grund af sin- naturbeskaffenhet icke alls kunna
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 komma i fraga for jordbrukskolonisation, fran sadana, dar denna
 kan med mer eller mindre skal ifragasattas. Det ar lika orimligt
 och ofruktbart att pa tal om ofre Norrlands jordbruk resonnera
 om hela omradet sasom en enhet, som det vore att i sadant
 hanseende tala om sodra Sverige eller om Skane och Smaland
 sasom ett ur jordbrukssynpunkt enhetligt omrade.

 Jag har i ett par ftregaende arbeten utf6rligt afhandlat
 Norrlands naturbeskaffenhet med sarskild hansyn till jordbrukets
 betingelser1. Dd dessa arbeten torde vara tamligen valbekanta
 for dem, som nagot f6ljt med hithorande litteratur och diskus-
 sioner under de senaste aren, kan jag har inskranka mig till
 endast nagra korta, for uppfattningen af det foljande lampliga
 erinringar.

 Sasom jordbrukets region har jag betecknat strackan nar-
 mast Bottniska viken och intill en hojd af ungefar 200 meter
 ifver hafvet. Beteckningen grundar sig icke blott darpa, att
 jordbruket till det mesta ar koncentreradt inom detta balte och
 ar for detta det viktigaste naringsfanget, utan afven darpa, att
 naturbetingelserna, sarskildt jordmansf6rhallandena, dar stalla sig
 relativt gynnsamma. Sasom skogsregionen har jag betecknat det
 breda balte, som vidtager innanfor det nyssnamnda och nar fram
 emot fjallen och de stora lapplandska sjoarna. Denna beteckning
 motiveras daraf, att hufvudparten af ofre Norrlands travaruexport

 kommer fran denna region, att befolkningen till vasentlig del lefver
 pa skogsbruk och skogsarbeten, att folktillvaxten, som dar i all-
 manhet under de sista decennierna skett mycket hastigt, vasent-
 ligen betingas af skogsbruket och dess behof, och att jordbruks-
 naringen dar spelar en underordnad roll och enligt min uppfatt-
 ning sa maste gora pa grund af ogynnsamma naturbetingelser i
 forening med konkurrens om arbetskrafterna fran travaruindustriens
 sida. Sasom fjillregion har jag vidare betecknat den vastligaste
 delen, som faller mellan foregaende region och norska gransen,
 och i denna region afven inbegripit de storre och mindre, delvis
 odlade och odlingsbara dalgangar, som genomstryka densamma.

 1 Jfr ))Om fordelningen af skogsmark och odlingsland i Norra Sverige) i arbetet
 "Frdn Sveriges Barrskogar", Stockholm I897, och ))Om norra Sverige sasom jordbruksland,
 i tidskriften Ymer 1892, h. 3; se afven >Om Norrlands naringar) i Verdandis smaskrifter,
 n:o 72, I898.
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 Slutligen har jag sasom ett omrade for sig urskilt det central-
 jimtska siluromradet, som, fronsedt en del jamf6relsevis sma.
 f6rgreningar och utldpare, upptar Storsjons omgifningar och dnri-

 fran strdicker sig ,t nordost till Stribms Vattudal. Detta omrade
 fgr sin karaktdir af den kalkrika grunden och de kalkhaltiga jord-
 arterna, hvarigenom det ur jordbrukssynpunkt kommer att intaga
 en sarstillning gent emot det 6friga Norrland.

 Under hinvisning i 6frigt till mina ofvan anf6rda arbeten
 r6rande den narmare karaktaristiken och begransningen af dessa
 regioner mo hir endast uppraknas ett sti6rre antal socknar inom
 hvar och en af dem.

 I jordbruksregionen ligga f61jande socknar, raknadt fran
 szider till norr: Nordmaling, Umeo, Vannas, Safvar, Bygdec5, Ny-
 sitra, L6fgnger, Skellefteo, Byske, Pitea, Nederluleg, Ofverluleo,
 Rdnea, Nederkalix, Nedertornea, Karl-Gustaf, Ofvertornea, samt
 fbljande lIngre in i landet belagna socknar, som emellertid afven
 delvis stracka sig inom nasta region, ndmligen: Bjurholm, Ortrask,
 Degerfors, Burtrisk, Elfsbyn, Edefors, Hietaniemi, Pajala. Inom
 skogsregionen falla helt och hallet eller vasentligen: Bodum,
 Fredrika, Dorotea, Asele, Lycksele, Mala, Norsj6, J/Srn, Arvidsjaur,
 Jokkmock, Gellivare, Vittangi.

 Inom fj1illregionen falla med stiorre delen af sin areal:
 Hotagen, Frostviken, Tatsj6, Alanaset, Vilhelmina, Stensele, Sor-
 sele, Arjeploug, Qvikkjokk, Jukkasjarvi, af hvilka flertalet med sin
 6stliga hufvudbygd ndr in i f6rega.ende eller ndsta region. Del, jiaml-
 lndska silurfdltet upptages utom af socknarna i Storsj6bygden
 och fram emot Kallsj6n hufvudsakligen af de lIngre norrut belagna
 Lith, Haggenos, Fillinge, Laxsj/5 och Hammerdal, hvarf6rutom det
 sander utl6pare in i Str6m, Forstviken, Alanaset, Tasj6 och Vil-
 helmina.

 Naturbetingelsema f6r jordbrukskolonisation stalla sig nu
 vasentligen olika f6r de olika regionerna. Mojligheterna och utsik-
 terna for en sa.dan kolonisation bero emellertid afven af andra

 faktorer, bland hvilka lattheten eller svarigheten att f6rvarfva jord
 i f6rsta rummet fortjanar beaktande. I stort sedt rada i detta
 hanseende ganska stora skiljaktigheter mellan de olika regionerna
 afvensom mellan olika trakter af samma region. Inom jordbruks-
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 regionen ages den mesta jorden af bonderna; inom skogsregionen
 ar den delad mellan staten, bolagen och b6nderna, af hvilka de
 tva f6rstnamnda m,ngenstades rada ofver de st6rre vidderna. I
 en del norrbottniska socknar finnas dessutom kommunalskogar.
 Bruksdelarnas storlek (ytvidd) ar ocksa mycket olika for olika
 trakter. Medan de inom jordbruksregionen, sarskildt dess tatare
 befolkade socknar, i medeltal omfatta knappt ett hundratal hektar,
 ha hemmanen i skogsregionen ofta dubbelt eller flerdubbelt st6rre
 ytvidd.

 Hvad det jamtlandska omradet angar, sa aro forhMllandena
 mera olikartade. Staten ager dar jamf6relsevis obetydliga arealer.
 I Storsjosocknarna med deras gamla kulturbygd ha bolagens f6r-
 varf icke natt n,gon storre utstrackning, utan ages jorden dar
 till det mesta af bonderna, medan daremot i de nordligare, mera
 glest befolkade socknarna bolagen kommit i besittning af bety-
 dande vidder.

 Nar i det foljande kolonisationsmojligheterna inom de olika
 regionerna komma i betraktande, torde vara tillMtligt att lamna
 ur rakningen det allra nordligaste Norrland, lat oss saga norr om
 polcirkeln. Det lar val icke finnas nagon med dessa trakters
 naturf6rhallanden fortrogen, som anser jordbruk af nagon afsevard
 betydelse dar kunna komma till stind. Visserligen kan det fore-
 komma, att en och annan expresstagskorrespondent profeterar om
 framtida jordbruk anda uppe p o6demarksmyrarna norr om Gelli-
 vare eller vid Tornetrask, men man torde fa anse, att redan det
 af staten ig,ngsatta kolonisationsexperimentet vid Koskivara nAtt,
 om ej 6fverskridit nordgransen f6r det m6jliga. I alla handelser
 lar val ingen vilja pasta, att kolonisationsutsiktema i dessa nord-
 liga trakter aro jamf6rliga med eller battre an de, som kunna f6re-
 finnas langre s6derut i vart omrAde, och d& icke ens dessa enligt
 min mening te sig i nagon f6rmdnlig dager, synas mig de f6rra
 saklost kunna f6rbigas. De foljande betraktelserna komma darfor
 i hufvudsak att rora sig inom granser, som ungefarligt kunna
 markeras af 63:dje och 67:de breddgraderna.

 Inom jordbruksregionen drifves, s,om erfarenheten visat,
 jordbruket i allmanhet med framgAng och ger at dem, som med
 allvar agna sig darat, en tillfredsstallande bargning. Visserligen

 I32
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 hemsokas de laglanda markerna icke sa sallan af odelaggande
 nattfroster, men icke desto mindre blir genomsnittsafkastningen
 for hela regionen betraffande de f6retradesvis odlade sadesslagen,
 korn, r,g och potatis, afvensom for hosk6rden, ungefarligen lika
 god som f6r de medelgoda trakterna langre soderut i vart land.
 Och af den till odling tjanliga arealen ar annu i genomsnitt icke
 halften tagen i bruk, i de inre och norra delarna af regionen
 kanske icke ens fjarde- eller femtedelen. Nar sa mycken tillgdng
 pa obrukad odlingsjord forefinnes, kan det synas, som om kolo-
 nisation i ratt betydande skala dar skulle vara mojlig. S. ar
 dock i allmanhet icke fallet. B6nderna, som aga den mesta jorden,
 ha en utpraglad obenagenhet att afsindra obrukad odlingsmark
 fran sina hemman. Den enda i stbrre omfattning brukliga formen
 darfor ar hemmansklyfningar for barnen, men afven sadana und-
 vikas alltfor ofta, och man f6redrar att lIta hemmanet odeladt

 6fverga pA en af s6nerna. Detta beror val i de fiesta fall darpA,
 att jordbruket annu drifves allt for extensivt, och man skulle
 genom hemmansklyfningarna ofta f, otillrackligt af betesmarker
 och husbehofsskog. I samma man som ett mera rationellt och
 intensivt jordbruk i forening med en omtanksam skogshus-
 h1llning vinna insteg, skola emellertid dessa hinder f6r afson-
 dringar och hemmansklyfningar minskas; men nappeligen lar man
 kunna pArakna, att jord i nagon storre utstrackning skall pa detta
 satt blifva inom denna region disponibel fir kolonisationsfore-
 tag. Detta sA mycket mindre, som inom de delar af regionen,
 dar mest af obrukad odlingsmark och storre skogstillgAng finnas,
 alltsa i regionens inre socknar, travarubolagen tendera att lagga
 beslag pa jorden. Om detta ocksa numera torde i flertalet fall
 ske pAt det sattet, att skogsmarken afs6ndras och bonden fort-
 farande blir kvarsittande pA hemmanet med den odlade jorden
 och en mer eller mindre knappt tillmatt husbehofsskog, och dari-
 genom den sjalfagande bondeklassen kan undgA en decimering
 i sin numerar, sa blir dock den under bolagen lagda arealen med
 de inom den forekommande odlingslagenhetema mera svaritkomlig
 for jordbrukskolonisation. Ty afven om bolagen eljes kunde finna
 det ekonomiskt fordelaktigt att frin sina domaner afyttra odlings-
 marker, som i och for sig icke ge en skalig skogsafkastning, sA
 torde de i flertalet fall med hansyn till olagenheten af splittring
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 i sina skogskomplexer och afven med erfarenheter om de trassel
 och svarigheter for skogens skydd och vard, som kunna harflyta
 fran grannskap med jordbrukare, hvilkas egen skogstillgang och
 mulbetesmark ar knapp eller otillracklig, finna det bast motsvara
 travaruindustriens intressen att icke afhanda sig de inom deras
 skogsskiften forefintliga odlingsbara markerna. Nu finnas emeller-
 tid inom ifragavarande trakter af regionen (t. ex. inom Bjurholm,
 Burtrask, Byske, Elfsby och vidare norrut) afven ratt ansenliga
 arealer kronomark. Det skulle da narmast vara inom dessa, som

 regionen skulle ha att erbjuda plats for kolonisation. Da medel-
 priset for statens jordforvarf i vara 2 nordligaste lan for aren
 I875-1902 icke stiger till mer an I5 a 20 kronor pr hektar,
 sa synes det, afven om priset inom nu ifragavarande region stallt sig
 i genomsnitt atskilligt h6gre an for lanen i deras helhet, som om for-
 varfvet af mark for kolonisation icke skulle beh6fva krafva nagra
 afskrackande summor, allra helst som val de i statens ago befint-
 liga odlingsmarkerna ej af staten sasom sadan kunna tagas i
 ansprak for jordbruk och ej heller i allmanhet aro sadana, att de
 kunna raknas bland de for skogsb6rd mera tjanliga. Emellertid
 gora sig fran statens sida ur skogsvardens synpunkter ungefar
 samma betankligheter gallande betraffande afs6ndringar fran krono-
 parkerna af odlingsmarker, som redan blifvit framhallna i fraga
 om travarubolagen. Fragan blir da narmast den, huruvida icke
 for staten andra hansyn an de skogsekonomiska kunna finnas,
 som uppvaga namnda olagenheter och g6ra sadana markupp-
 latelser onskliga. Om den sjalfstandiga jordbrukareklassen kunde
 formeras i dessa trakter med kolonister, som dar funne tryggad
 bargning, sa m?aste skal anses foreligga f6r staten att under en
 eller annan form upplata de dartill lampliga marker den ager.
 Ett fors6k i denna riktning ar ocksa sedan i borjan af 189o-talet
 i gang med kronotorpen i Norrbotten, men meningarna synas
 vara ganska delade om i hvad man kolonisation under denna form kan
 anses lycklig och f6rtjant af tillampning i st6rre skala. Man anser,
 att villkoren i 'atskilliga delar aro for stranga och att icke alltid
 utlaggningen skett med tillracklig insikt och pa lampliga marker.
 Kanhanda ligger ocksa felet dari, att betingelserna for jordbruket
 inom denna nordliga del af regionen, dar kronotorpen foretradesvis
 anlagts, icke aro nog gynnsamma for jordbruket, sarskildt som
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 mycket h6gre arbetsf6rtjanst ofta kan i dessa trakter fas genom
 annan verksamhet. Det kan darf6r sattas i fraga, om det ej ar ddlig
 statsekonomi att soka privilegiera fram ett jordbruk och till
 sadant syfte afhanda sig kronomarkerna. Det kan blifva ett upp-
 repande, om ocksa under andra former, af de, sisom man nu-
 mera inser, misslyckade strafvandena fran statens sida att genom
 privilegier i form af skogsanslag pressa fram ett jordbruk inom
 de langre in belagna skogs- och fjallregionerna. Till dess erfaren-
 heten fatt utvisa, i hvad man de redan af staten anstallda kolo-
 nisationsf6rsoken sla val ut, synes det icke vara skal att i st6rre
 skala upplata kronomark for sadana andamal, atminstone i denna
 regions nordligaste delar. Jordbruksstatistiken darifran f6r det
 sista decenniet visar en i det hela sa ringa tillvaxt i den odlade
 arealen och kreatursstocken darstades, att man kan stalla sig
 tveksam, huruvida jordbruket dar arbetar f6r narvarande under
 nog gynnsamma konjunkturer f6r att det skulle kunna locka kolo-
 nister till dessa trakter. Af samma statistik ofver den odlade

 arealens tillvaxt inom regionens sydligare socknar, dar ocksta
 kronomarker finnas, synes det snarare antagligt, att gynnsamma
 kolonisationsmojligheter dar f6refinnas. Men det ar anmarknings-
 vardt, att man sa litet beaktar utvecklingsmojligheterna inom
 regionens sydligare trakter, medan man med en ifver och opti-
 mism, som nastan vaxer med latituden, riktar sina blickar och
 strafvanden langre mot norr. Detta mga nu finna sin f6rklaring i
 politiska hansyn, och sadana mi betraffande vara gransmarker ha
 sin betydelse, men det kan ocksa ur denna synpunkt vara betank-
 ligt att dar forcera en kolonisation af jordbrukare, som sannolikt
 i de flesta fall skulle komma att f6ra en ganska prekar tillvaro
 sasom sadana och darf6r skulle tillf6ra vara granstrakter en med
 sin lott missnojd befolkning.

 Det finnes andra medel an kolonisationsexperiment att hoja
 och befordra jordbruket inom denna region, som torde verka pgt
 ett naturligare och i langden mera fruktbringande satt. Dit ma i
 forsta rummet raknas verksamheten f6r ett mera rationellt och
 intensivt jordbruk och hojande af bondeklassens kunskapsniva i
 allmanhet. I samma m,n man har framgang i detta, i samma
 man torde det visa sig, att utrymme finnes f6r en vaxande jord-
 bruksbefolkning, soa att atminstone en afsevard del af dennas
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 nativitetsbfverskott kan bevaras 'at hembygden och modernaringen.
 Sfisom ett stod f6r en dylik fbrhoppning ma anf6ras, att inom
 isynnerhet regionens Vasterbottenssocknar de sjalfagande b6nder-
 nas antal i allmanhet p'a grund af hemmansklyfningar ar i ett
 ganska afsevardt stigande, och att p'a samma gang medeltalet for
 den pfa hvarje hemman kommande odlade marken ar i stadig till-
 vaxt. Sa har t. ex. f6r Lofanger, dar dock f6rhallandena stalla sig
 i detta hanseende kanske mest f6rdelaktiga, sedan I890 de sjalf-
 agande jordbrukarnes antal okats fran 556 till 665 och den
 odlade arealen pa samma tid vuxit fran 3,000 till 4,460 hektar
 (jfr for ofrigt den statistiska tabellen sid. I56, exempelvis Nordma-

 ling, Bjurholm, Burtrask). I stort sedt torde man kunna saga,
 att den decimering af vara sjalfagande jordbrukares numerar, som
 fororsakas af travarubolagens hemmanskop i det inre Norrland,
 till fullo kompenseras af okningen inom jordbruksregionen, och att
 de odlade jordarealer, som genom samma kop franhandts boin-
 derna, flerfaldt atervunnits genom nyodling inom jordbruksregio-
 nen. Detta f6rtjanar framhallas, icke for att darmed soka hafva
 de betankligheter, som kunna hysas mot bolagens jordf6rvarf, utan
 sasom ett observandum for dem, som forestalla sig, att, sasom

 det plagar heta, >>bolagsvaldet hotar hela Norrlands sjalfagande
 bondeklass med undergang'1.

 Skogsregionen sasom kolonisationsfalt for jordbrukare ar
 foremal f6r mycket divergerande meningar. Den ytterst ringa
 folktatheten, de manga exemplen p, vackra odlingar och praktiga
 skordar, som kunnat hamtas frAn dessa marker, det liftesrika ar-
 betet pa vara torfmossars tillgodogorande f6r odling, som bedrif-
 ves i sydligare delar af vart land, forhoppningarna om blifvande
 industricentra vid denna regions mAnga vattenfall, dar jordbrukets
 alster skulle ha att parakna f6rmanlig afsattning, allt detta ar fak-
 torer, som kunna andragas af dem, som tro pa jordbrukets fram-
 tida utveckling och jordbrukskolonisation inom denna region. Men
 A andra sidan, d& man ser, i hvilken utstrackning de sjalfagande
 bonderna, afven nar ekonomiska svArigheter icke tvinga dem dar-

 1 Sasom i nigon mln belysande f6r denna sak ml aifven erinras darom, att perioden
 i886-i895 visar for de tv'a nordligaste lainen en 6kning i de sjiilfagande b6ndemas man-
 talssumma med iSo mantal, hvilket val representerar bortit i,ooo ordiniira jordbruks-
 hemman.
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 till, afyttra sina hemman eller dessas skogsmarker till travarubo-
 lagen, nar man ser, huru total missvaxt upprepade ginger hem-
 soker storre eller mindre delar af denna region, nar man beaktar,
 huru bade jordm,ner och klimat dar resa st6rre svarigheter f6r
 jordbrukaren, an de gora inom den f6rra regionen, och huru dar-
 till skogsbruket drifver arbetslonerna i hojden, s'a att de vida
 ofverstiga hvad jordbrukaren kan erbjuda under t. o. m. mycket
 gynnsammare naturf6rh1llanden, doa maste man ha skal uppstalla
 den fragan, huruvida jordbrukets debet och kredit inom ifraga-
 varande region artar sig s., att en jordbrukskolonisation dar ar
 tankbar. Eftersom jag i mina ofvan citerade arbeten afhandlat en
 del af de har vidr6rda faktorerna, skall jag, f6r att icke taga
 denna tidskrifts utrymme allt for mycket i ansprak, har ga in en-
 dast pa nagra sporsm,l, som jag da med afsikt underlat att upp-
 taga till narmare granskning.

 Det fortjanar da forst att kasta en blick pa jordegendomens
 fordelning inom denna region. Emedan denna region, sasom jag
 med hansyn till naturbeskaffenheten begransat densamma, skar
 ofver de administrativa granserna, kan ej statistiken gifva exakta
 siffror for jordarealernas f6rdelning mellan stat, kommuner, bolag
 och sjalfagande bonder, men i betraktande daraf, att staten, om
 man bortser fran de i detta sammanhang betydelselosa fjall- och
 utmarkerna, i Norrbottens lan ager nara 50 ?/o och i Vasterbot-
 tens lan nara 40 0/o af arealen, och att statens jordarealer inom
 jordbruksregionen aro jamf6relsevis obetydliga, torde man, utan
 fara for iofverdrift, kunna satta statens jordegendom inom skogs-
 regionen till minst halften af dennas hela areal. Inom de norr-
 bottniska lappmarkssocknarna finnas vidare ansenliga arealer kom-
 munalskogar. Hvad som sedan aterstar af arealen inom skogs-
 regionen, ar da fordeladt vasentligen mellan binder och travaru-
 bolag, hvarvid bor framhallas, att denna f6rdelning inom regionens

 olika socknar gestaltar sig mycket olika. Soa ga bolagens jord-
 arealer inom de sydligare lappmarkssocknarna upp till 20 a 30 ?/o
 af agovidden, medan de nedanf6r lappmarksgransen belagna sock-
 narna annu icke torde uppvisa hogre siffror an nigra fa procent.
 Forklaringen hartill ligger fomamligast, dels uti de olika skogs-
 lagarna (Norrbottens- och lappmarkslagen), dels daruti, att stats-
 och kommunalskogarna langre norrut aro alldeles dominerande.
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 Inom denna region ar medelfolktatheten endast 1-2 per-
 soner pa kvadratkilometern, och den f6r odling anvianda arealen
 uppgar icke till 0,5 ?/o af totala ytvidden. Det b6r darf6r, om
 ofverhufvud naturforhallandena har medgifva en utveckling afjord-
 bruksnaringen, finnas utrymme och jord nog f6r en jordbruks-
 kolonisation. Staten bor af sina ofantliga vidder kunna upploata
 jord fbr kolonister utan att behofva vidkannas nagra sa sardeles
 kannbara uppoffringar af produktiv skogsmark. Detsamma galler
 ock om de kommuner, som ha egna vidstrackta skogar. Af bo-
 lagen torde man daremot, af skal, som redan f6rut anf6rts, icke
 ha att vanta s'adana markupplatelser, utan torde fran deras sida
 jordbruksintressena pa sa satt komma att i nagon man befordras,
 att de fran sina skogshemman lata afsbndra inagojorden med i
 basta fall en nodtorftig husbehofsskog och salunda till sjalfagande
 forvandla sina landbonder eller arrendatorer. Hvad denna regions

 bonder angar, som annu icke afhandt sig skogsmarken, sa aga
 de i allmanhet sa rundligt tilltagna jordvidder, att de bora lamna
 utrymme for vidare hemmansbildningar. Jordbrukets utvecklings-
 mojligheter bero emellertid utom af dessa faktorer afven af regio-
 nens natur, dess jordmaner och klimat. Mangen vill nu f6restalla
 sig, att denna region darutinnan icke staller sig vasentligen annor-
 lunda an jordbruksregionen, och menar, att odlingens 10 till 20
 ganger stbrre utstrackning inom denna senare hufvudsakligen be-
 ror darpa, att bygden dar ar aldre, och att, nar blott kommunika-
 tioner, industri och utdikningar inom den f6rra fa den utstrack-
 ning, som de hoppas och 6nska, jordbruket nog skall taga fart.

 Jag har i mina ofvan namnda arbeten tamligen utf6rligt
 visat, att det dock finnes en mycket utpraglad olikhet mellan de
 bada regionerna i afseende pa jordm,nernas beskaffenhet och daraf
 beroende odlingsmojligheter. Jag skall emellertid nu icke ater ga
 in pa denna fraga, som vackt sa mycken ond blod och fram-
 kallat sa ljudliga protester. Jag skall blott erinra om nagra kanda
 och latt kontrollerade sakf6rhallanden betraffande jordbruket inom
 denna region, hvaraf vissa slutsatser synas kunna dragas om den-
 sammas kolonisationsmijligheter. Vi se, hurusom dess hemmans-
 agare, trots de dem rundligt tilldelade skogsarealerna, aro sa eko-
 nomiskt svaga, att hemman i hundratal arligen ofverg'a i bolagens
 hander, vi se ocksa ofta hemmansagare, som med hjalp af skogs-
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 afkastningen eller af andra grunder sta sig godt, i alla fall salja
 sina hemman, mangen gang for att flytta ned till jordbruksregio-
 nen. Vi se, att odlingen, trots den inom denna region under de
 sista decenniema starka folkokningen och oaktadt den rikliga till-
 gangen pa jord, g6r relativt sm5 landvinningar, sa att nyodlin-
 garna bade i f6rhallande till folkmangd och areal aro blott en
 ringa brakdel af hvad de aro inom jordbruksregionen (jfr t. ex.
 Asele, Fredrika, Lycksele, Mala, Norsjo, Jorn, Arvidsjaur med
 Nordmaling, Burtrask, Loffnger, Skelleftea, tab. sid. I56). Det-
 samma galler ocksa, s,som framgar af tabellen, om boskapsskot-
 seln. Man kan ej med ratt saga, att detta forklaras af den van-
 vard, som bolagshemmanens jordbruk hemfaller at. Ty tabellen
 visar ungefar samma bild for de socknar, dar bolagens hemmans-
 kop natt storsta omfattning, som for dem, dar bolagens jordfor-
 varf annu ej spela nagon storre roll. Det ar ocksa anmarknings-
 vardt, att de hemman, som 6fverga i bolagens ago, till ifverva-
 gande del aro sadana, som ha relativt ringa odlad areal (jfr ta-
 bellen ofver brukningsdelarnas storlek och fordelning, sid. 157). Det
 forfall, som jordbruket ofta visar pa bolagshemmanen, kan af
 denna grund icke spela nagon som helst bestammande roll for de
 statistiska siffervardena ofver odlingens framsteg och kreaturs-
 stockens forandringar. Om manga af dessa bolagshemman kan
 man for ofrigt antaga sasom sannolikt, att de, afven om de blifvit
 kvar i bondernas aigo, icke skulle ha utvecklats till nagot gifvande
 jordbruk, tillkomna som de mangen gang aro blott for att vid af-
 vittringen tillskansa sig skog fran staten. De nu anf6rda omstan-
 digheterna synas icke mycket uppmuntrande for planerna att i
 denna region satta i gang en jordbrukskolonisation. De peka val
 snarare i den riktningen, att jordbruket har samre forutsattningar
 i denna region an inom den forra, dar de, efter hvad ofvan visats,

 icke heller stalla sig, hvad kolonisationen vidkommer, synnerligen
 lockande. Tar man vidare i betraktande, hurusom till och med
 inom af naturen mycket mera gynnade trakter i vart land, dar
 obrukad odlingsjord i ofverflod finnes och dar arbetslinerna blott
 aro halften sa5 hoga som har, odlingens framsteg aro ganska obe-
 tydliga, sa lar man ha sA mycket stirre skal att stalla sig skep-
 tisk mot de framtidsperspektiv f6r jordbruket, som mangen tror
 sig skonja i det inre Norrlands obygder.
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 Mot detta betraktelsesltt har man velat gbira gallande, att
 kommunikationernas utveckling, en uppvaxande industri och utdik-
 ningar af de frostfdrande myrmarkerna skola bringa denna region
 i ett helt annat och battre lIge, hvad jordbruket angatr. F6r att
 bedibma dessa faktorers inflytande kan man narmast sbka nagon
 ledning for sitt omd/Sme fr,n trakter, som redan kommit i atnju-
 tande af sagda f6rma.ner. Att kommunikalionernas ulveckling fbr-
 utom de andra f6rmdner, som darmed fblja, ifven kan i vissa han-
 seenden innebara en fdrdel f6r jordbruket i dessa trakter, skall
 icke bestridas, men det dir anmarkningsvdirdt, att statistiken bfver
 den odlade arealens och kreatursstockens tillvaxt icke staller sig

 gynnsammare f/Sr de socknar inom skogsregionen, som kommit
 mest i oatnjutande af fdrbattrade kommunikationer. Om man nu
 hirtill viii invanda, att verkningarna annu icke hunnit visa sig, da
 sat kort tid fi6rflutit, sedan dessa inre delar af ifre Norriand kom-
 mit under de fdrbattrade kommunikationernas inflytelse, soa kan

 det p3apekas, att verkningarna ej heller framtradt pa nggot som
 helst afgbSrande f6rmfnligt satt lIngre s6derut i Norrland, dar de
 under lingre tid kunnat gdra sig gallande, t. ex. i Jimtland efter
 tvarbanan och i trakten Ange-Langsele, medan d'aremot Oatskilliga
 socknar i Norrland, som allra minst direkt ber6rts af de nya jmrn-

 vags- och landsvagsanlaggningarna, fdrete en kraftig utveckling
 af jordbruket, exempelvis Burtrask och Lftinger inom jordbruks-
 regionen'. Detta ar nu kanske mindre markligt an det vid fdrsta
 pAseende kan fIrefalla. Sa lange skogsregionens bebyggare voro
 afstingda genom brist pa. vagar fran tillfbrsel af jordbruksalster,
 sarskildt spannmal, dga de hade att fardas kanske tiotal mil f6r att
 till h/6ga pris komma dfver sitt behof af mj6l eller sad, var det
 ett nbidtvlng fir dem att, afven om naturen var karg och ogun-
 stig, s6ka afvinna densamma det n6idvandigaste behofvet af spann-
 mMl. Nar sedan kommunikationemna medgAfvo en latt inf6irsel till

 billigt pris af mji6l och pga samma gang arbetsf6rtjainsterna i sko-
 gen eller pia andra hcll stego sa hdgt, att bonden med ndgra f.
 dagars firtjanst i skogen kunde kidpa en mji1lsack, till hvars pro-

 - Icke ens inom skogsregionen i Kopparbergs kin, diir dock jordbruket har st6d i
 anslag fran de stora kommunalskogsfondema, kan det sista decenniet uppvisa n'agon miirk-
 bar 6kning i den odlade jordarealen eller kreatursstocken, utan iiger dar snarare en tillbaka-
 glng rum i detta hanseende. R6rande detta hinvisas f6r niirmare detaljer till J. von Enge-
 strom: I Norrlandsfrigan, sid. 78 o. f. Stockholm, I9o3.

 140

This content downloaded from 140.130.42.12 on Thu, 14 Apr 2016 22:21:52 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 OM MOJLIGHETERNA FOR JORDBRUKSKOLONISATION I OFRE NORRLAND 141

 duktion han med jordarbete behoft flerdubbel tid, so ar det icke
 att f6rundra sig ofver om jordbruket icke tagit starkare fart med
 kommunikationernas utveckling. Nu sager man gent emot detta,
 att jordbruket far anpassa sig efter de nya forhallandena och sla.
 in pa andra banor. I stallet for spannmalsodling skall man drifva
 ladugardsskitsel, anlagga flerariga vallar och sla sig pa foderpro-
 duktion. Detta later ju mycket f6rstandigt. Ser man emellertid
 efter, i hvilken man ladugardsskotseln tagit fart genom de f6rbatt-
 rade kommunikationerna, sa synes det att doma af statistiken of-
 ver kreatursstockens forandringar, som om det i denna region,
 saval som i sydligare delar af Norrland, dar tiden bor battre ha
 rackt till att astadkomma en foraindring i sadan riktning, icke
 skulle stalla sig just nagot battre i detta hanseende (jfr tabellen
 sid. I 56, ko-antalets tillvaxt i olika socknar, afvensom Engestroms
 nyss anforda broschyr). Det visar sig, att ocksa denna kolumn foreter
 de basta siffrorna i jordbruksregionens af kommunikationernas till-
 vaixt minst berbrda socknar i Vasterbotten. Om man nu inte vill

 antaga, att stillastaendet betraffande kreatursafveln beror till nagon
 vasentlig del pa jordbrukarens svarighet att i dessa skogssocknar
 konkurrera om arbetskrafterna, torde man ha anledning gora sig
 den frdgan, huruvida inte naturbetingelserna afven f6r ett mera pa
 boskapsskotsel riktadt jordbruk aro mindre gynnsamma i denna
 region. I sjalfva verket torde det nog vara sa, att bade jordmoa-
 nernas beskaffenhet och klimatet icke aro sa agnade for fodervaxt-
 odling med flerariga vallar, som mangen formenar. Det ar regio-
 nens brist poa kalk och forsumpningsvaxternas benagenhet att in-
 krakta pa vallarna, som framf6r allt utgora hinder f6r en gifvande

 fodervaxtodling i dessa trakter.
 De naturliga angarna plaga ocksa aberopas af dem, som

 tro pa jordbrukets och speciellt boskapsskotselns utvecklingsmoj-
 ligheter inom denna region. Man synes forestalla sig, att naturen
 varit sarskildt gifmild mot ofre Norrland i detta afseende. Men
 dessa naturliga angar och grasbarande myrar aro sg mycket
 tagna i ansprak af den redan existerande tunnsidda befolkningen
 haruppe, att icke mycket lar blifva ofver ,t dem, som harefter
 komma dit. Om man ser, med hvilken skrupulos omtanksamhet
 ifverallt i dessa bygder till och med de uslaste och aflagsnaste
 myrar uppsokas for att af dem afvinna nagra fang starrho, sa.
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 kan man icke fa. nagon sardeles hog tanke om de naturliga angs-
 markernas i denna region nationalekonomiska betydelse. Afven
 om, sasom sannolikt ar, mangenstades atgarder kunna vidtagas
 till deras forbattring och 6kning af deras produktivitet, sa komma
 de i stort sedt nappeligen att spela nagon mycket st6rre roll an
 nu eller tjana till grundval for en jordbrukskolonisation. Det ar
 med dem ungefar som med jakten och fisket, att de val kunnat
 bereda en torftig utkomst at en mycket gles befolkning, men med
 folkmangdens tillvaxt f. de relativt allt mindre betydelse, d'a dessa
 naringskallor icke kunna uppdrifvas till mycket st6rre produktion
 an de redan ha. I regionens nordligaste socknar, dar naturen
 knappast kan afvinnas nagot afsevardt -om man bortser fran de
 trakter, dar malmfyndigheter forekomma - an hvad renafvel, villebrad,
 fiske och naturliga angar ge, skulle en 6kning i folkmangden be-
 tyda ungefar detsamma som en motsvarande reduktion i existens-
 villkoren. Armodet beror dar icke poa den fataliga befolkningen
 och dess afstangda lage, utan darpa, att naturen icke har mera
 att gifva.

 Man borde pa grund af det ofvan sagda finna, att det at-
 minstone ar tvifvelaktigt, huruvida forbattrade kommunikationer
 kunna i nagon sardeles h6g grad befordra jordbruket och oka
 kolonisationsutsikterna inom ofre Norrlands skogsregion. Och det
 kan vara skal se efter, hvad erfarenheten hittills gett vid handen
 i detta hanseende, innan man gor sig n,gra forespeglingar om
 den planerade femtiomila inlandsbanan genom ofre Norrland sasom
 en hafstang for jordbruket inom den region, som den skulle stryka
 genom. Det kan handa, att dess st6rsta betydelse for de trak-
 ternas nuvarande och blifvande jordbruksbefolkning blefve att frakta
 nodhjalpsmedel.

 Det har vidare sagts, att industrien skulle framkalla och
 stodja jordbruket i trakter, dar det utan denna icke vill taga rik-
 tig fart. Afven har mia man emellertid se efter, hvad erfarenheten

 lar. Resultatet blir d& ungefar detsamma som betraffande kom-
 munikationerna. Efter jamtlandska tvarbanan finnas ju sedan ett
 par artionden flera industriella verk, cellulosafabrik, Oatskilliga sag-
 verk m. m., och banan gar fram genom ett land, som erbjuder
 betydligt storre utvecklingsmijligheter for jordbruket. Man kan
 likval icke af statistiken for de af denna industri narmast beroirda
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 socknarna finna, att jordbruket tagit nagon synnerlig fart (jfr tab.
 sid. I56 siffrorna f6r Refsunds och Riodo tingslag), utan ter sig
 jordbrukets utveckling dar i det hela samre an t. ex. i Vaster-
 bottens kustsocknar. Ensamt inom LofAngers socken, som har
 blott hundradedelen af Jamtlands lans areal, nyodlas under de
 senaste aren enligt de officiella siffrorna ungefar lika mycket som
 inom hela detta lan. Och Jamtlands lan, som dock har s~a relativt

 gynnsamma betingelser f6r boskapsafvel, inkoper bide sm6r, k6tt
 och notkreatur fran Finland (Sveriges officiella jordbruksstatist.
 i900). Icke heller vid de stora industricentra i kustlandet synes
 jordbruket arbeta under gynnsammare villkor an i sadana kustsocknar,
 som aro mera ober6rda af industrien, om man nu far sluta af
 de statistiska siffrorna f6r nyodlingar och kreatursstock, utan ar
 forhallandet snarare tvartom1. Det maste under sadana f6rhallan-

 d<en en god portion optimism till f6r att i de annu icke existe-
 rande industricentra, som tillafventyrs i en framtid kunna vaxa
 upp inom skogsregionen vid dess vattenfall eller eljest, se nagra
 vehiklar f6r jordbruksnaringens f6rkofran inom denna region eller

 nagra stodjepunkter for en jordbrukskolonisation. Snarare kom-
 mer man till den slutsatsen, att jordbruket ar f6r svagt f6r att
 <lar upptaga konkurrensen med industrien om arbetskrafterna. I
 sadana fall, da en industriort uppstar i en f6rut ode trakt, som
 ~ar i saknad af kommunikation med jordbrukstrakter, hvarifran
 <den kan hamta sitt oundgangliga behof af mjiolk och andra jord-
 bruksalter, kan man naturligtvis ha ratt vanta, att vid ett sadant
 industricentrum jordbruk skall uppsta, afven om naturen eljest ar
 darf6r ganska ogynnsam. Men sadana fall torde i alla handelser
 blifva undantagsfall, da kommunikation at jordbrukstrakter val
 nastan alltid maste forut finnas, dar en industriort uppstar. I
 Gellivara och Kiruna far man sitt mj6lkbehof fran den 1i5-25
 mil aflagsna trakten kring Boden, och dd mj6olkprisen trots den
 langa transporten icke stiga hogre an till I5 a I6 6re pr liter,
 sa finnes ingen utsikt att med hopp om framgang konkurrera om
 mjolkleverans f6r dem, som tillafventyrs tanka pa en kolonisation
 med sadant syfte i dessa industriorters narhet. Afven om de

 legat en eller annan breddgrad sydligare inom skogsregionen,

 I Jfr hairom min uppsats i Ekonomisk Tidskrift, 1900, h. i, )Till freggan om travaru-
 industriens betydelse fo6r det norrlandska jordbruketo.

 Ekonomisk Tidskrift. 1904. 10
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 torde en sadan konkurrens med jordbruksregionen om mjolkleve-
 ransen ha stallt sig ganska utsigtslos.

 Myrmarkernas utdikning- betraktas af dem, som ifra for
 en kolonisation af jordbrukare inom denna region, sasom ett
 effektivt medel att undanrodja ett af de svtraste hindren f6r dessa
 trakters kultivering, namligen frostldndighelen. Omkring 8o,ooo
 hektar eller 8 kvadratmil myrmarker ha inom Vaster- och Norr-
 bottens lan i hufvudsakligen sadant syfte med statsunderst6d blifvit

 mer eller mindre torrlagda under de sista 6o aren. Medelkost-
 naden pr hektar har under de senaste aren belupit sig till om-
 kring 75-100oo kronor. Huru mycket af dessa utdikningar som
 kommer pai skogsregionen, later sig icke latt ange, men sakert
 ar, att det ar en hogst afsevard del af det hela. Och denna
 verksamhet till frostlandighetens minskande fortgar annu i eIn
 skala, som tyder pa en stark tillforsikt bade hos statsmakterna
 och dessa trakters befolkning. Likaledes synas vara landtbruks-
 teoretici anda upp till de hogsta spetsarne vara lifligt ofverty-
 gade om de klimatologiskt gynnsamma verkningarna af dessa at-
 garder, och det skulle kunna citeras flera yttranden af dem, som
 bestyrka detta. I ett par af mina foregaende, forut anforda arbe-
 ten, har jag uttalat mig mot denna opinion sasom f6ga grundad;
 men da det har icke allenast galler fragan, huruvida de betyd-
 liga penningsummor, som pa dessa foretag offras, aro val anvanda,
 utan afven galler en kardinalpunkt i sporsmalet om bfre Norrlands
 kolonisationsmojligheter, torde en narmare motivering af min upp-
 fattning vara pa sin plats.

 Forestallningen om myrmarkerna och 'kallkalldragenD sasom
 frosthardar ar bade hos den praktiske jordbrukaren och hos andra
 jordbrukets malsman allmant forknippad med tron, att det ar
 markens fuktighet och vattensjuka beskaffenhet, som vasentligen
 fororsakar frostlandigheten. Detta ar, sarskildt hvad host- och
 sensommarnattfrosterna ang,r - och det ar endast de, som i
 ofre Norrland ha nagon egentlig praktisk betydelse - ungefar
 lika oriktigt, som att skylla kolden pg termometrarna och tanka
 sig, att klimatet nog blefve battre, om man blott afskaffade dessa.
 Jag har en van, 1Ingt uppe i ofre Norrland, som for ofrigt har
 det mycket bra, men nagon termometer vill han icke lagga sig
 till med, emedan, som han pdstdr, man d, endast mycket mera
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 marker kolden. Nu ar det med de vattensjuka markerna s,, att
 den under kalla, klara natter utfallda markdimman ar ett synligt
 vittnesbord om huru den 6fver dem lagrade luften afkylts, men
 den ar ingalunda orsak till afkylningen, snarare motverkar dimman
 da denna genom den varmeutveckling vattentngans utfallning med-
 f6r och det skydd den erbjuder mot utstralningen. Om sadana
 marker torrlaggas, kunna visserligen dessa nattdimmor minskas,
 men afkylningen, som beror pa den af nattlig stralning uppkomna
 luftcirkulationen, blir 6fver dessa lagmarker, dit den tyngre kalla
 luften samlar sig, darmed ingalunda mindre. Frostlandigheten
 beror med andra ord af landets topografiska konfiguration och
 kan rent klimatologiskt sedt icke genom utdikningen minskas.
 Det finns icke heller mig veterligen nagra verkliga temperaturmat-
 ningar utf6rda, som adagalagga, att nagonstades den nattliga af-
 kylningen ofver sanka lagmarker minskats genom dessas torrlagg-
 ning, medan daremot all meteorologisk erfarenhet sager oss, att
 torrlaggningen i och f6r sig icke kan astadkomma en hojning af
 nattemperaturen under de f6rhallanden, da eljest nattfroster upp-
 trada. Tron pa utdikningarnas verksamhet mot hostnattfrosterna
 beror sannolikt till det mesta darpa, att man iakttagit, hurusom
 saden lattare undgar frostskada, dar dkrarna aro val dikade; men
 denna riktiga observation finner sin forklaring daraf, att saden
 utvecklas kraftigare och fortare pa dranerad mark och darf6r ar
 mera motstandskraftig, nar de kritiska frostnatterna intraffa. Man
 har sasom en annan faktor poapekat markens varmeforhallanden,
 som genom torrlaggningen skulle f6rbattras, och tankt sig, att det
 darigenom i marken magasinerade varmet skulle inverka pi den
 nattliga afkylningen. Detta kan ha en viss giltighet betraffande
 v,rnattsfrostema, da marken ligger mera bar och annu icke hunnit
 genomvarmas, men spelar nog ingen afsevard roll f6r sen- och
 hostsommarfrosten, d5 falten betackas af h6gt gras eller sad, och
 da darf6r olikheterna i fuktig och torr marks varmekapacitet
 knappast ha n,got inflytande pa de ofverliggande luftskiktens tem-
 peratur.

 Om man nu af erfarenheten vet, att t. o. m. inom jord-
 bruksregionens i klimatologiskt hanseende battre lottade lSg-
 landa marker under de flesta somrar temperaturen en eller annan
 g,ng sjunker s& l,gt, att sk6rden riskeras, och att frostskador af
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 storre eller mindre omfattning allt for ofta intraffa, detta afven
 dar utdikningarna drifvits sa langt man kan ionska, sa ar det utan
 vidare tydligt, att i skogsregionens myrmarker, som befinna sig
 under ett, hvad nattemperaturerna under sensommaren angar, mycket
 samre lage, faran for sk6rdens idelaggelse af frosten skall vara
 mycket stirre. Lika ofta, som temperaturen ofver den f6rra
 regionens lagmarker i augusti sjunker ned till nollpunkten, lika
 ofta torde den inom den senares ga ned till - 3 a 4 grader.
 Och denna olikhet hafves ej genom markens torrlaggning; den
 beror darpa, att det inre Norrland har ett mera kontinentalt kli-
 mat med st6rre temperaturamplituder, hvartill ocksa kommer i
 manga fall en i detta hanseende mindre gynnsam topografisk kon-
 figuration.

 Det finns darfor, enligt min uppfattning, - oafsedt andra
 olagenheter - klimatologiska f6rhillanden, som lagga hinder i
 vagen f6r en pa de stora myrmarkerna i Norrlands skogsregion
 fotad jordbrukskolonisation, hinder som icke kunna undanriojas
 genom deras torrlaggning. Med pipekandet haraf har jag icke
 velat motverka utdikningar, for savidt de ur andra synpunkter
 aro 6nskvarda, t. ex. fir att hindra forsumpningsprocesser eller
 for att 6fverf6ra improduktiva myrar till b6rdig skogsmark. For
 sadant andamAl maste de emellertid planlaggas efter helt andra
 grunder an de hittills ,for frostlandighetens minskande, brukliga,
 om hvilka man val torde kunna saga, att deras verkningar inga-
 lunda motsvara de summor de kraft.

 Gent emot de af mig i det f6regaende framhafda svarig-
 heterna for jordbruk och jordbrukskolonisation skall utan tvifvel,
 fran dem, som alska att se dessa fragor i en gynnsammare belys-
 ning, sagas, att detta allt ar bara teorier, och att ,med statistiska
 siffror kan man, som bekant, bevisa hvad som helst,, och man
 skall, om man fardats i och nAgot kanner den del af virt land,
 hvarom har ar friga, erinra sig en hel mangd fall, dar jordbruket
 syns reda sig godt, och dar bonden med lif och lust egnar sig
 darat. Ja, sadana fall ges det visst, men tydligt ar, att de aro
 undantagsfall, ty i annan handelse skulle de komma till synes i
 statistiken. Det ar nog sa, att har och hvar kan finnas ett litet
 omride, dar lokala f6rhAllanden af ett. eller annat slag gora jord-
 bruket mindre vanskligt an eljest, och dar en driftig och dugande
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 bonde, sarskildt om han har likadana s6ner och lyckas halla dem
 kvar hos sig, sedan de blifvit vuxna, arbetar upp sitt hemman,
 s, att det ar en frojd att skada och inger bes6karen den st6rsta
 aktning f6r agaren. Erfarenheten lar nog ocksa, att framgangen
 i jordbruket mangen gang mindre beror pa. jorden an pa hvem
 som brukar den, men detta ager dock sin giltighet endast inom
 vissa granser, och man far ej tro, att den norrlandska skogs-
 regionens jord och naturf6rhallanden i nagon storre utstrackning
 falla innanf6r denna grans, om ocksa. enstaka lokaler och smarre
 omraden g6ra det. F6r att de f6refintliga exemplen pa duktiga
 och framgingsrika jordbrukare i denna region skola kunna abe-
 ropas sasom bevis for kolonisationsm6jligheterna dar uppe, maste
 man f6rst hitta pa. nigon metod att fa just driftigt och jordbruket
 hangifvet folk att kolonisera med; men det ar svart inse, huru
 man skall kunna astadkomma ett sadant urval, da val snarast
 just sfdant slags folk f6redrar och har lattast att skaffa sig sin
 utkomst, dar de battre m6jligheterna erbjuda sig. Darefter har
 man kanske ocksa att se till, huruvida man kan bereda dessa

 kolonister f6rmaner, som i nagon man motsvara hvad de namnda
 valbargade bonderna kunna ha haft att st6dja sig pa i arbetet
 pa sitt jordbruks f6rkofran, sisom t. ex. arf af ett skuldfritt, redan
 upparbetadt hemman med abyggnader och andra tillbeh6r, afkast-
 ning fran skogen m. m. Men detta kan nappeligen ske utan
 privilegier i en eller annan form, och dessa ganska rundligt till-
 tagna. Da kommer man emellertid in pa en politik, som val
 ingen med hittills vunnen erfarenhet frSn denna region f6r 6go-
 nen kan pa allvar rekommendera. Vore det likval si, att fragan
 blott rbrde sig om huruvida staten b6r ansla till kolonisation vissa
 jordomraden af sina ofantliga kronomarker, sca kunde ju garna
 detta ske p, f6rs6k; men fr,gan har ocksa en annan sida, och
 det ar den, som i f6rsta rummet synes b6ra ptalgga optimisterna
 ett visst ansvar vid deras forespeglingar om jordbruksmojlighe-
 terna. Det kan komma att bli en stor missrakning f6r de kolo-
 nister, som man lyckas locka dit upp, betraffande deras utkomst
 af jordbruket; och man skapar dar kanske i dem ett proletariat,
 som blir en borda f6r landet i sin helhet. Samma omtanke for

 v,ra emigranters valfard, som tar sig uttryck i harmen ofver de
 braskande jordbruksprospekten fran Kanada, kunna afven de for-
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 tjana, at hvilka man i stallet vill ge anvisning p,a ofre Norrland
 sasom kolonisationsfailt. Det bor nappeligen finnas nagot tvifvel
 om hvilkendera omridet, som vid fritt val erbjuder de battre
 naturbetingelserna f6r jordbrukskolonisation. Det skulle da vara
 fosterlandskanslan, som borde falla utslaget till Norrlands f6rman
 vid ett eventuellt val, men det ar att stalla val stora ansprak i
 detta hanseende pa de kategorier af voart folk, som det har galler,
 om man menar, att denna bor bringa ett s,dant offer.

 Fjallregionen kan efter foregaende utf6rliga framstallning
 afhandlas med mera korthet. Om dess nordligare delar lara val
 icke stora meningsskiljaktigheter rada betraffande jordbrukskolo-
 nisation. Battre stialla sig dalf6rena i de sydligare fjallsocknarna,
 emedan bade klimat och jordbeskaffenhet dar aro mera gynnsamma.
 Sarskildt galler det om de socknar, som ansluta sig till det jamt-
 landska siluromradet, sisom T,sjio, Alanaset och till en viss grad
 afven Vilhelmina. Dar moter emellertid det hindret, bland andra,

 att travarubolagen slagit under sig jorden i storsta utstrackning,
 sa att t. ex. i Tisj6 sanar hela socknens mantal ar i bolagens
 hander. Da dartill kommer, att de bordigaste och bast belagna
 omradena redan aro tamligen allmant tagna i ansprak for jord-
 bruket, sa finnes ringa utsikt att har bereda rum f6r kolonister.
 Man torde forestalla sig, att battre kommunikationer, narmast da
 att tanka pa den planerade inlandsbanan, som skulle snudda forbi
 fjallregionens nedra dalandar, skola gifva jordbruket bkade moj-
 ligheter; men det kan latt handa, att har da skulle upprepa sig
 samma f6reteelse, som man redan sett antydningar till pa andra
 hill i Norrland och som for ofrigt ar kand afven fran andra
 lander, att det lilla jordbruk, som redan sa att saga af nodtvang
 och pa grund af isoleringen drifves, gar tillbaka, nar det genom
 lattare kommunikationer blir utsatt for konkurrens fran af naturen
 battre lottade trakter och lander.

 Da det torde finnas i de inre delarna af Norrland en stark

 opinion for detta jarnvagsprojekt, skall naturligtvis pipekandet af
 mojligheten, att det icke i alla riktningar skall ha for de daraf
 berorda trakterna gynnsamma verkningar, ses med misshag; och
 detta torde bli sa mycket mera lifligt, som uttalandet kommer
 fran en norrlanning, som eo ipso bir kanna s,som en plikt att
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 med alla krafter befordra ett s,dant f6retag. Nu vill jag icke
 inlata mig pa. huruvida namnda bana ur andra synpunkter kan
 tillrackligt motiveras, t. ex. i travarubolagens intresse dfa dessa
 darigenom finge lattad atgAng till skogsarealerna, i hvilket fall
 det dock tyckes, som om de sjalfva borde fa vidkannas en god
 del af kostnaden; eller ur statens och firsvarets synpunkt, da en
 sadan bana kan antas aga storre varde f6r den anfallne an
 for en eventuellt intrangande fiende, i hvilket fall den mfa blifva
 en statens angelagenhet; men jag kan ej finna, att den for landets
 kolonisation och jordbrukets utveckling skall ha den betydelse,
 som mAnga vanta sig. Det ar ingenting underligt, att befolk-
 ningen dar uppe, som starkt kanner sin nuvarande betryckta stall-
 ning och som har nfagon f6restallning om de f6rmaner jarnva-
 garna i de lyckligare lottade delarna af landet bereda dess inne-
 byggare, motser en sadan bana med stora f6rvantningar; men,
 som f6rut framhallits, jordbruket i en sa karg natur, som dessa
 trakter ager, har ringa utsikter att darmed gora nagon vinst eller
 komma i nagot uppsving. Da ma det ock vara tillatet - t. o. m.
 for en norrldnning - att helt f6rsiktigt gifva uttryck at en sadan
 mening till den kraft och verkan den hafva kan. For ofrigt ma
 det i detta sammanhang tillitas att uttala ett tvifvel, huruvida de

 forberedande unders6kningarna betraffande jarnvagsanlaggningar,
 sarskildt i de med hansyn till naringslifvet och de naturliga hjalp-
 kallorna mindre kanda delarna af vart land, i allo goras sAsom
 de borde. Vanligen gar det sa till, att man, da en ,opinion,
 bildats f6r en jarnvag, med ganska dryga kostnader later ur
 ingeni6rssynpunkt undersoka terrangen; men den viktiga fragan, i
 hvad man den ifragasatta jarnvagen har forutsattningar att hoja
 naringslifvet inom de trakter den skulle genomlopa, blir icke fbre-
 mAl for nagon verkligen saklig och objektiv utredning, utan man
 lAter darvid bestamma sig mer an tillb6rligt af opinioner, som aro
 mera h6gljudda an grundade pa faktiska firhallanden.

 Del centraloamIska silurfdllet f6rtjanar sAsom kolonisa-
 tionsfalt en sarskild uppmarksamhet, emedan det, sAsom jag forut
 framhallit, med hansyn till jordmAnernas beskaffenhet ter sig
 mycket battre an foregAende region och dartill pa grund af sitt
 sydligare lage ar nagot mindre ogynnsamt stalldt med afseende
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 pai klimat an ofriga delar af inre Norrland. I Storsj/ons omgif-
 ningar 5.r emellertid jordbruksbefolkningen redan sa talrik, att
 dessa ur kolonisationssynpunkt icke kunna ha nagon st6rre bety-
 delse, ehuruvil Mfven dir mycken obegagnad f6rtrdifflig odlings-
 jord finnes, som borde medgifva en betydlig utveckling af jord-
 bruket, om eljest driftiga och kunniga jordbrukare ddir finnas. Af
 sti6rre intresse f6r nu fdreliggande fraga dir den del af siluromra-
 det, som intages hufvudsakligen af socknarna i Liths och Ham-
 merdals tingslag, alltsa trakten mellan Indalsfilfven i slider och
 Strbms vattudal i norr, ett omr.de som, frgnsedt de dithbrande fjell-
 markerna, torde kunna taxeras till tatminstone 4,0o0 kvadratkilo-
 meter. Folktitheten inom detta omr.de uppgf. r icke till mera i
 medeltal ain 3 h 4 personer pS kvadratkilometern, och den odlade

 jorden till omkring 2%/0 af arealen. Da. nu jord6ruks6efolkniiigen
 inom t. ex. VWsterbottens kustsocknar, med deras mycket mag-

 rare jord, ar ungefir 8 pr kvadratkilometer' och den odlade jor-
 den 7-8 0/0 af arealen, sa. synes det, som om denna del afJamt-
 land latteligen borde erbjuda plats fdr 'atminstone en dubbelt s'a stor
 jordbruksbefolkning och ett dubbelt s5. omfattande jordbruk som
 fb3r ndirvarande. Ett hinder ligger emellertid daruti, att staten, i
 motsats till hvad fallet dir i Norr- och Vdisterbotten, hdir oiger en-

 dast en ringa del af jorden (omkr. 5,s o/o fbr Iinet i dess helhet)
 medan diremot bolagens jordfdrvdirf har antagit hbgst betydliga
 dimensioner. Da emellertid bolagens skogsmarker inom detta om-
 rade till stor del iro, pa grund af fbrsumpningsbenigenhet och
 degeneration i 6frigt, af f6ga varde f6r bolagen, sedan dessa, har
 ost6rda af hvarje prohibitiv skogslagstiftning, exploaterat den
 vdixande skogen, synes det icke om"3jligt, att de skola atergo. till
 eller kunna aterf6rvdirfvas af jordbrukarne, om niagot behof diraf
 kan komma att g6ra sig mdirkbart. Det ir namligen icke antag-
 ligt, att dessa saimre skogsmarker, som just mTmgen gomg ur jord-
 brukssynpunkt aro f6rdelaktiga, skola af bolagen bringas i skogs-
 bbrdigt skick, emedan dirtill i regel krifves mycket stbrre kapital
 din dessa marker p5a sfO sitt kunna f/Srranta.

 Om man ur den officiella jordbruksstatistiken vill sluta sig

 Denna siffra afser s'a att s/iga den rena jordbruksbefolkningen, den som kan be-
 raknas ha sin utkomst uteslutande eller i det n5rmaste uteslutande af jordbruk (jfr rain

 ofvan anf6rda uppsats i Ekonom. Tidskr.)
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 till jordbrukets villkor ech utveckling inom detta omrade under
 de senaste decenniema, sa. miste emellertid erkdinnas, att utsikterna

 fbr en jordbrukskolonisation icke heller hir te sig sardeles loc-
 kande. S tsom af tabellen sid. 156 framgar, visa hithbrande socknar
 (Liths och Hammerdals tingslag) hvarken med afseende pa. den
 odlade jordens eller kreatursstockens tillvixt naogra glidjande siff-
 ror. Oaktadt en ganska hastig, po. sista aren dock minrkbart af-
 stannande folkOikning ha odling och kreatursstock 6kats tdimligen
 obetydligt och ingalunda mer an i vissa af de i det hdinseendet
 bdittre socknarna inom skogsregionen. Detta i viss man pafallande
 och vid f6rsta p'aseende sva.rfbrklarliga f6rhaillande synes kunna
 till en god del kunna f/Orklaras daraf, att skogsr6relsen och bo-
 lagsvaldet i norra Jamtland ut6fvar ett starkare tryck och skadli-
 gare inflytande p'a jordbruket din i andra trakter af ifre Norrland.
 Huruvida j~.mtlinningen dir s'a mycket sdimre jordbrukare din vii-
 sterbottningen, att n'agon st6rre del af samma fbrhallande kan
 skrifvas dirpa, 'ar svart att med nd.gon bestdimdhet sdiga; men att
 ocks'a denna faktor kan spela in, synes rimligt, om man tar i betraktande

 jordbrukets ringa utveckling afven i sadana trakter afJamtland (en del
 Storsj6socknar), dar hvarken skogsbruk eller bristande kommunika-
 tioner eller brist p . odlingsmnark kunna firklara saken. Hvad nu
 skogsbrukets inflytande i norra Jqimtland angar, s'a torde man
 kunna fbrutse, att denna faktor i framtiden skall i nagon man
 trada tillbaka, alldenstund skogstillgangarna inom ifrlgavarande
 omr,de blifvit s'a starkt decimerade, att skogsbruket dir st,r in-
 f6r en snart intridande Oatergangsperiod. Om den kittnad, detta
 kan innebira for jordbruket, skall blifva tillricklig att framkalla.
 ett uppsving i detsamma och eventuellt g6ra framg,ngen af kolo-
 nisationsft$rs6k tryggad, ddrom ir sv'art att f6r narvarande profe-

 tera. Men skulle af 6fre Norrlands obrukade marker n agra vara
 lofvande framfir andra, sa maste de vara att s6ka inom dessa
 silurtrakter, dir jordmanen ar sa ojimf6rligt mycket battre din
 eljes, dar priktiga myrmarker finnas, fir hvilkas odling tillgang
 pa. mergeljord allmdnt dr ftarhanden. Det ar pt grund haraf myc-
 ket battre utsikter fir fodervaxtodling 'a flerariga vallar an det ar
 a. den firut afhandlade skogsregionens myrmarker, dar vallama
 snart g5t ut och inkraktas af mossor. Darmed finnas ocksoa battre
 betingelser fir en linande ladugardssktitsel och kreatursafvel. Un-
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 der det att okade kommunikationer for de af naturen mera styf-

 nioderligt lottade delarna af ofre Norrland, sasom forut framhal-
 lits, snarast leda till en 'atergang eller stagnation i jordbrukets vi-
 dare utveckling, skulle de kunna, under nyss gjorda forutsattnin-
 gar, i dessa trakter innebara en fordel f6r jordbruket; men att
 med sakerhet f6rutsaga detta ar knappt mojligt, da man ser, huru
 ringa verkan i detta hanseende den jamtlandska tvarbanan utof-
 var, som ocks'a gar langa strackor genom ur jordbrukssynpunkt
 fullt ut lika mycket af naturen gynnade trakter.

 Jag borjade denna framstallning med egnahemsrorelsen sa-
 som utgangspunkt; da jag nu kommit till det resultat, att ofre
 Norrland for narvarande icke ens i dess af naturen bast lottade

 delar erbjuder nagra afgjordt gynnsamma villkor f6r enjordbruks-
 kolonisation, s?I b6r jag till undvikande af misstydningar tillagga,
 att jag darmed ingalunda vill hafva uttalat mig mot strafvandena
 i ofrigt att i Norrland bereda egna hem pa egen grund for dem,
 som dar s6ka sin utkomst sasom t. ex. skogs- gruf- och industri-
 arbetare; utan att jag tvartom anser det ur social och nationell
 synpunkt synnerligen 6nskligt, att allt mojligt gores for att, dar
 omstandigheterna medgifva det, upplata sa mycket bruknings-
 bar jord, att arbetaren ma. vid sidan af sitt egentliga och hufvud-
 sakliga arbete kunna uppodla nagot litet land f6r potatis eller
 sad och eventuellt kunna halla sig med en ko eller par.

 Hvad emigratione;z angar, som ocksa inledningsvis vidror-
 des, sa. ar det efter den gifna framstallningen tydligt, att man
 icke har nog starka grunder for att utpeka ofre Norrland sasom
 ett kolonisationsfalt for jordbrukare, dit nagon afsevard procent
 af vara utvandrare skulle kunna lankas. Snarare synes man bora

 taga i allvarligt ofvervagande, hvad som i sodra och mellersta Sve-
 rige kan goras f6r att binda nagon del af dem, som darifrSn ut-
 vandra, vid jordbruket. Det ar dock darifran, ej fran ofre Norr-
 land, som hufvudmassan af emigranterna komma. Dar finnas
 ocksa. obegagnade odlingsmarker och dar finnas ofantliga odlade
 vidder, som af brist pa armar och till foljd af statarelandet och
 andra darmed sammanhangande omstandigheter icke afkasta hvad
 de borde. Dar finnas tacksamma failt for en pa jordbruket riktad
 egna-hems-rorelse, som icke bora firsummas for de mer eller

 152
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 mindre utopiska fantasierna om ifre Norrlands jordbruksmoj-
 ligheter.

 * *

 Da det i denna uppsats behandlade amnet utan tvifvel
 kommer af en och annan att stallas i samband med den aktuella

 fragan om begransning af bolagens jordforvdrf i Norrland och
 om skydd for jordbruket i de trakter, dar dessa jordforvarf hota
 att taga allt f6r stor omfattning, sa. ma till sist nagra anmarknin-
 gar harom finna plats. Men jag maste i denna sak fatta mig
 kort, da fragan strangt taget icke h6r till den uppgift jag har
 tagit mig fore. Dessutom ror det sig har om lagstiftningsitgar-
 der och rattsfragor, i hvilka jag icke sitter inne med tillracklig
 sakkunskap for att ing, i en mera detaljerad framstallning. De
 tankar, jag har nedan framlagger, ma darfdr endast betraktas sA-
 som uttryck for ett ,sk,dningssatt, som icke g6r ansprak pa. na-
 gon som helst auktoritet, utan blott afse att utg6ra mitt person-
 liga svar p. interpellationer, som upprepade ginger stallts till
 mig, nar jag i tal eller skrift framlagt resultaten af mina studier
 ofver Norrlands natur och naringslifvets darmed sammanhangande
 gestaltning.

 Principiellt och rent nationalekonomiskt sedt hller jag fore,
 att det icke ar riktigt att genom lagstiftning och privilegier upp-
 ratthilla eller soka framtvinga jordbruk i trakter, dar de naturliga
 betingelserna och konjunkturema i ofrigt aro sAdana som i oifre
 Norrlands skogsregion, och icke riktigt att pa sadant satt i samma
 trakter lagga hinder i vagen for ett rationellt skogsbruk. Men
 om det sistnamnda kommer i konflikt med andra, sociala eller

 nationella intressen och om ur denna synpunkt jordbruksbefolk-
 ningen behofver skydd mot ett ifvermaktigt bolagsvalde, mA lag-
 stiftningen ingripa, i den mAn dessa intressen fortjana afseende.
 Darjamte kan det finnas ett moraliskt motiv for staten, att bereda
 skydd it den redan existerande jordbruksbefolkningen mot ett
 hansynslost bolagsvalde. SAsom narmaste onskningsmal synas
 mig kunna framhAllas:

 i) En sadan andring i eller tillampning af agostycknings
 lagen, att tillracklig husbehofsskog tillfirsakras hemmansagare, som
 till bolagen afhanda sig skogsmark.
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 2) En arrendelag, som ger bolagens landbonder en tryg-
 gare stallning.

 3) En offentlig myndighet eller en slags bondernas om-
 budsman, som hade att granska och godkanna med bolagen upp-
 rattade kopekontrakt och afverkningskontrakt. Detta motiveras

 tillrackligt af vunnen erfarenhet om huru manga bolag hittills i
 sadana uppgorelser begagnat sig af den andra partens okunnighet
 och oerfarenhet. Hari ligger visserligen ett slags firmyndarskap,
 men det b6r icke kannas tryckande f6r den part, hvars intressen
 det har att bevaka, och kan icke heller af den andra parten be-
 tecknas sasom obefogadt.

 4) Lagbestammelser, som under en eller annan form gifva
 stat och kommun foretradesratt till skogshemman, som saljas till
 eller ofverlatas pa andra an oskylda; hvarigenom staten eller kom-
 munen finge tillfalle att utestanga spekulanter och bolag, hvilkas
 jordfirvarf af en eller annan anledning ur det allmannas synpunkt
 kunde anses skadligt. For att en kommun pa sadant satt skulle
 blifva i tillfalle att grundlagga sockenallmanning, torde staten mot
 inteckning kunna trada mellan sasom lIngifvare. F6rutsattning for
 att en sadan lagstiftning, som har antydts, skulle kunna blifva till
 afsedt gagn, ar naturligtvis, att de, som har komma att bevaka
 kronans eller kommunens intressen, vore oatkomliga for sidoinfly-
 telser och i ofrigt kvalificerade for sin uppgift. Att dari ligger
 en svarighet for lagens ratta tillampning, ar emellertid ur 'atskilligt,
 som pa senare tid blifvit bekant fran ofre Norrland, och for ofrigt
 ur mycket, som dar sker utan att blifva allmant kandt, latt att fore-

 stalla sig.
 5) Slutligen synes det, som om en appell skulle kunna stal-

 las till travaruindustriens mera inflytelserika man att ena sig om
 ett gemensamt upptradande mot vissa missf6rhllanden, som det
 kan ligga narmast i deras makt att bekampa och afskaffa. Hvad
 redan en och annan i detta hanseende inom sitt omrade gor,
 skulle i mer eller mindre man blifva en regel f6r alla, som kanna
 budet ,richesse oblige,, och darmed skulle de ut6fva ett halsosamt
 moraliskt tryck pa de allt fbr manga, som satta ogonblickets och
 egen vinst framfor alla andra hansyn. Sasom en liten antydning
 om huru jordbruket fran detta hall skulle kunna tillgodoses, kunna
 tjana de uppslag, som finska sagverksf6reningen vid sitt samman-

 I 5 4
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 trade i Helsingfors i december forra ,ret diskuterade. Man beslot
 dar bland annat att lagga en skatt af io penni p/ hvarje stan-
 dard skeppadt virke och pS sA satt dstadkomma en fond f6r att
 at sina arrendatorer bereda bitrade af agronomer och konsulenter,
 och afven att f6r ofrigt och p, andra satt st6dja dem och starka
 deras stallning. Man m, icke beteckna det som en inkonsekvens
 att i dessa fall fororda stod at jordbruket, nar det forut framhal-
 lits, att ett framdrifvande af jordbruket med artificiella medel icke
 hade skal nog f6r sig inom den norrlandska skogsregionen. Det
 gallde emellertid da frigan om kolonisation, har en redan befintlig
 jordbruksbefolkning och ett befintligt jordbruk, som atminstone i
 m,nga fall arbetar under battre forutsattningar an da det blir
 fr/ga om att bryta ny bygd. For ofrigt kommer icke konsekven-
 sen har i forsta rummet, utan' det galler i manga fall nagot,
 som kan betecknas s/som moraliska forpliktelser.

 Anmfarkningar till den statistiska tabellen.

 I omstaende tabell aro upptagna ett storre antal socknar, samman-
 forda till grupper, hvilka afse att illustrera jordbrukets standpunkt och utveck-
 lingsgang inom de i texten afhandlade regionerna. Inom hvarje grmpp folja
 socknarna efter hvarandra ifran norr till soder. Forsta gruppen bildas af
 jordbruksregionens narmast kusten belagna socknar, andra gruppen samma re-
 gions langre in i landet liggande socknar, tredje gruppen skogsregionens och
 fjarde gruppen fjallregionens socknar. I femte gruppen tillhora socknarna i
 Refsunds tingslag den ostjamtska skogsregionen, som egentligen ligger s6der
 om det i uppsatsen afhandlade ofre Norrland, men som har medtagits for att
 illustrera kommunikationernas och industriens verkningar inom en natur, som
 narmast motsvarar ofre Norrlands skogsregion (jfr sid. 143). Socknarna i iRod-
 ons tingslag aro medtagna sasom exempel pa jordbrukets stallning i StorsjO-
 bygdens af samma faktorer paverkade trakter (se sid. I43); Liths och Ham-
 merdals tingslag representera de ur kolonisationssynpunkt i texten behandlade de-
 larna af det centraljamtska silurfaltet (sid. I49 o. f.). Da sockengranserna flersta-
 des skara ofver de naturliga granserna mellan de olika regionerna, forekom-
 mer det, att en och annan socken, som ansetts bora medtagas, icke helt faller
 inom den grupp, dit den blifvit hanford. Sa stracker sig R?anea socken med
 sin ofre halft inom grupp II och nar till och med nagot inom grupp III, hvil-
 ket ocksa ger sig till kanna i de statistiska siffrorna. Sammaledes stracka
 sig socknarna i grupp II delvis inom grupp III (isynnerhet Degerfors och
 Ofverkalix) nagot som ocks'a i nagon man gor sig markbart i de statistiska
 siffrorna (jfr for ofrigt harom sid. 131). Af Hammerdals tingslag ga afse-
 varda delar afven inom fjallregionen. Pa grund af en del forandringar i de
 administrativa granserna under den tid tabellen omfattar ha de sarskilda sock-
 narna inom detta tingslag mast sammanslas, hvilket ocks5a forsvarat en nar-
 mare afgransning af silurfaltet fran fjallomradet. Af samma anledning ha en
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 Statistisk tablh 6fver jordbrukets
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 utveckling i ofre Norrland.
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 4lel socknar (t. ex. Ofver-Lulea och Edefors) uteslutits fran tabellen, ehuru deras
 medtagande eljes skulle ha varit onskligt. Da de statistiska uppgifterna for
 jordbruket blifva ofullstandiga och delvis alltfor otillforlitliga, nar man kom-
 mer langre tillbaka i tiden, har utvecklingen icke kunnat foljas mer an ett
 par till tre 'artionden. Uppgifterna ofver brukningsdelarna omfatta blott ett
 decennium, men ha likval ansetts af intresse, emedan de upplysa om flera an-
 markningsvarda forhallanden med afseende pa jordbruket inom de olika re-
 gionerna. En jamforelse mellan kolumnerna for arrenderade brukningsde-
 lar kan i allmanhet, med undantag for en och annan kustsocken, dar
 :andra faktorer gora sig gallande vid arrendeupplatelser, lamna ett ungefarligt
 besked om bolagsf6rvarfvens omfattning1. Sasom exponent for boskapsskot-
 seln ha, for att icke tabellen skulle blifva alltf6r vidlyftig, af hela kreaturs-
 stocken blott >>kor ofver 2 ar, medtagits, hvilket ocksa for foreliggande syfte
 torde vara allt hvad som behofves. Kolumnerna for torp (>>torp och andra
 jordlagenheter>>) torde i allmanhet vara mindre tillforlitliga och for en ofver-
 sikt af jordbruket tamligen betydelselosa, men ha likval fatt plats, emedan de
 likval ur andra synpunkter ha ntagot intresse. Sasom de mest signifikativa
 talen for jordbrukets stallning och utvecklingsmojligheter torde kolumnen for
 nyodling samt de procentiska kolumnerna for odlad jord, for kreatursstock
 samt for odlad jord pr brukningsdel bora anses. De visa patagliga olikheter,
 ej blott for de olika regionerna, utan afven mellan regionernas sydligare och
 nordligare socknar. Hvad befolkningssiffrorna angar, sa fortjanar papekas, att
 de stora olikheterna i folktathet hos olika socknar, som befinna sig under un-
 gefir likartade naturliga jordbruksbetingelser (t. ex. Lofanger och Skelleftea),
 i framsta rummet bero pa fOrekomsten af eller franvaron af industricentra (sag-
 verk). Se for ofrigt harom min forut citerade uppsats i denna tidskrift om tra-
 varurorelsens inflytande pa jordbruket.

 Rorande det statistiska materialets tillforlitlighet synas nog i vissa fall
 befogade tvifvel kunna hysas, men da f. n. intet battre star till buds, sa ar
 darvid intet annat att gora an hoppas pa att for framtiden bristerna matte
 allt mera bortarbetas, och att darmed en allt sakrare basis erhallas for kom-
 parativa studier ofver vart lands naringslif. Den officiella statistiken, sadan
 den nu ar, maste i alla fall aga mera vitsord an den enskildes subjektiva
 tycke och begransade egna erfarenhet, och den torde utan fara for storre
 misstag kunna laggas till grund for de mera ofversiktliga jamforelser, som i
 foreliggande uppsats anstallts mellan olika delar af ofre Norrland.

 Under de tre sista aren, for hvilka statistik ej varit mig tillganglig, ha emel-
 Jertid bolagens hemmansink6p efter all sannolikhet fortgatt i mycket st6rre omfattning an
 under den tid tabellen omfattar, hvilket dels beror pa farhagorna for en daremot ingripande
 lagstiftning, dels darpa, att de gamla afverkningskontrakten pa 5? ar snart allmant utga,
 nagot som foranleder bolagen att pa detta satt skaffa sig framtida skogstillgangar. A andra
 sidan har, sasom i texten framhallits, hemmansklyfningslagen verkat till bibehillande af, i
 vissa trakter sannolikt till och med en okning i de sjalfagande jordbrukames numerar. Huru
 facit staller sig for de sista aren, ar emellertid for narvarande icke mojiligt att statistiskt
 belysa. Sasom sakert kan emellertid sagas, att bolagens jordbesittningar fortfarande okas.
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